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Dagordning
10. Frågan om arvoden till
1. Mötets öppnande
styrelseledamöterna och revisorer.
2. Val av ordförande samt sekreterare vid
11. Beslut om medlemsavgift och andra
stämman.
avgifter.
3. Godkännande av röstlängden.
12. Val av ordförande
4. Val av två justeringspersoner tillika
13. Val av övriga styrelseledamöter och
rösträknare.
eventuella styrelsesuppleanter.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i
14. Val av revisorer och eventuell
behörig ordning.
revisorssuppleant/er.
6. Fastställande av dagordningen.
15. Val av valberedning, lägst två och
7. Styrelsens årsredovisning och
högst fem personer, varav en skall vara
revisionsberättelsen.
sammankallande.
8. Beslut om fastställande av
balansräkningen och resultaträkningen 16. Övriga ärenden som ska tas upp på
föreningsstämman enligt lag eller
samt om disposition av årets vinst eller
föreningens stadgar, och som anmälts
förlust enligt den fastställda
till styrelsen senast fyra veckor före
balansräkningen.
stämman.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt
17. Mötets avslutande
styrelseledamöterna.
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Kommentarer till agendan
”5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.”
• Synpunkter kring denna fråga önskar styrelse lyfts
snarast, men senast 19/6, för ev. åtgärd av styrelsen.
”7. Styrelsens årsredovisning och revisions‐berättelsen.”
• Dokumenten finns tillgängliga på föreningens hemsida
för syn före stämman. Synpunkter ombeds medlemmar
att inkomma med senast 19/6.
”8. Beslut om fastställande av balansräkningen och
resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen.”
• Styrelsen föreslår att disponera vinsten i enlighet med
årsredovisningen.
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Kommentarer till agendan
”9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.”
• Om tvivel finns önskar styrelsen få in före 19/6. Om så
skulle ske, kommer stämman inte att kunna genomföras
som planerat och behöver tas om på annat sätt.
”10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och
revisorer.”
• Ingen förändring från föregående års beslut, dvs
styrelsearbetet utförs ideellt med undantag för en belöning
i form av ett restaurangbesök per år. Revisorerna utför sina
uppgifter ideellt.
”11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.”
• Inga förändringar. Medlemsavgift 200 kr/år. Nätavgift 65
kr/mån. Kostnad gruppavtal 400 kr/mån inkl. nätavgift.
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Kommentarer till agendan
”Val av ordförande”
• Valberedningens förslag, omval (1 år): Johannes Jansson
”Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.”
• Valberedningens förslag, omval (2 år): Jörgen Andersson, Linus
Orvarsson
”Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.”
• Valberedningens förslag, omval (1 år): Rose‐Marie Relfsson, Annika
Tendahl
”Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall
vara sammankallande.”
• Styrelsens förslag, omval: Andreas Larsson (2 år)
Om synpunkter finns på något av dessa val önskar styrelsen få in
synpunkter på detta så snart som möjligt, men senast 19/6.
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